


NOKIA UTMANAR
KREATIVITETEN

Ar det nflgot som vi i Nokia gillar si flr det att inte giira

som alla andra. Ar det nigot som vi fiiredrar s6 iir det att

tiinka i nya banor. Ar det nigot vi iilskar sfl iir det fiir-

migan att komma med nya liisningar.

Det iir diirfiir vi har giort det hiir hiiftet. Ftir att ut-

mana oss sjilva och vira leverantiirer, kunder och alTilrs-

v6nner till ytterligare iikad kreativitet. Just det ordet har

anviints i minga betydelser.

Fiir oss betyder kreativitet fiirmigan att tackla och

liisa problemen pi ett annorlunda sfitt.

Det Ir den sortens pihittighet som ir viktig fiir oss.

Vare sig det 6r i ett teleprojekt i Sydostasien, programme-

ringen av ett lokalt datanfrtverk, en ny mobiltelefon, en

TV som 6r bdttre dn andra, en siiljare som kommer med

nigot nytt.

Lil oss tillsammans utmana vira fiirutfattade

meningar, vira invanda tankemiinster och rutinartade

beteenden.

Hir fiiljer nigra lekfulla frigor som giir oss upp-

mf,rksamma pfl betydelsen av att tflnka annorlunda. Svar-

en hittar du ldngre bak. Ddr finns ocksi en beskrivning

av Nokia idag. Och hur du kan komma i kontakt med oss.

Mycket niije!

Leve kreativiteten!
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l. Svar:

2. Svar: Kvinnan var fingens mor.

3. Svar:

4. Svar: Det var en farfar, en far
och en son som fiskade.
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9. Svar:
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10. Svar: C. Ishockeylandslaget
"Tire Kronor".

11. Svar: Klaver.

12. Svar:

6. Svar: A. Liikaren. Bida gir ronden.
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NOKIA NU.

Nokia iir ett av Nordens stiirsta fiiretag med 44 000 an-

stflllda, iiver 30 miljarder kronor i omslttning och med en

bred verksamhet frin basindustri till hiigteknologi.

Nokia har verksamhet i 32 linder och produktion i

17 l6nder.

Snabbast har Nokias elektronikindustri vuxit. Den dr

nu nflstan 70 "h av koncernens totala omsdttning.

NOKIA DATA, som bildades av Ericssons datadivi-

sion och Nokia Information Systems, dt elt av de stiirsta

datafiiretagen i Europa. Nokia Data dr marknadsledande

i Norden pi terminalplatser, bank-, detaljhandels- och

fiiretagssystem.

I Vdsttyskland har Nokia iivertagit konsumentelek-

troniken hos Standard Elektrik Lorenz (SEL) med TV-

mdrkena Schaub-Lorenz, ITT och Graetz och i Frankrike

TV-tillverkaren Oc6anic. Tillsammans med Salora och

Luxor bildar dessa fiiretag NOKIA CONSUMER ELEC-

TRONICS, Europas tredje stiirsta TV-tillverkare.

Nokia samarbetar i mobiltelefonbranschen i Europa

med bland annat de franska storftiretagen Alcatel och

Matra. NOKIA-MOBIRA iir en av vdrldens stiirsta till-

verkare av mobiltelefoner.

NOKIA TELECOMMUNICATIONS tillverkade den

fiirsta helt digitala telefonstationen i Europa. Nokia dr ett

av de fi fiiretag i virlden som kan leverera ett nyckelfdr-

digt automatiskt mobiltelefonsystem fiir alla standarder.

Genom fiirvirv av ett antal fiiretag har NOKIA

MASKINER stflrkt sin stillning som vdrldens sttirsta till-

verkare av kabelmaskiner.

NOKIA GUMMI, som samarbetar med japanska

Sumitomo inom ddcktillverkning, fir virldsledande pi

vinterdiick.

Nokia tillverkar ocksi ett brett sortiment av kablar,

aluminiumprofiler samt golv- och viggbeliiggningar.

Finlands stiirsta elgrossistfiiretag SLO hiir till Nokia-

koncernen.

NOKIA PAPPER dr en av de stiirsta Ieverantiirerna

av mjukpappersprodukter i Europa.
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NOKIA OCH FLEXIBILITETEN.

Vad har nu alla Nokia-fiiretag i dessa helt olikartade pro-

duktomriden och branscher gemensamt.

Det {inns nigra ledstjlrnor som har varit vdsentliga

fiir Nokia genom iren. En av de viktigaste fir flexibiliteten.

Nokia fortsfitter att v6xa i 1L divisioner som repre-

senterar fyra affarsomriden:

- elektronikindustri

- kabel- och verkstadsindustri

- papperc-, kraft- och kemiindustri

- gummi- och plastindustri

Nokia ser Norden som vir hemmamarknad och Europa

som virt viktigaste utvecklingsomride, eller som Nokias

koncernchef Kari Kairamo uttrycker saken:

- Ett sammanflitat Europa med samarbete mellan euro-

peiska industrifiiretag ger oss stiirre chans att lyckas i

viirldskonkurrensen.

Kari Kairamo, som har kallats euro-optimist, ir till-
sammans med PG Gyllenhammar och andra industrileda-

re medlem i Round Table of European Industrialists.

Det fiirsta steget in i Europa enligt Kairamo, fir ett

utvidgat samarbete i Norden som ger oss styrka i kontak-

terna med EG.

NOKIA OCH KUNSKAPEN.

Utbildning och kunskap flr en annan av Nokias ledstjiirnor.

Den stora satsningen pi utbildning av tekniker inom elek-

tronikindustrin och en stor andel unga medarbetare flr

nigra av skilLlen till Nokias framgingar.

Nokia har utnlmnts till Finlands bdsta utbildnings-

fiiretag. Ftir niirvarande fflr 150 civilingenjiirer dokto-

randutbildning av Nokia genom ett unikt samarbete mel-

lan Nokia och de tekniska htigskolorna.

Att skapa ett enhetligt europeiskt utbildningssystem,

si att man inte i oniidan sliisar med resurserna, flr en av

Kari Kairamos viktigaste visioner.

NOKIA OCH KREATIVITETEN.

Vf,r framging inom olika omriden beror till stor del pfl

vflr fiirmflga att giira pi ett annat sdtt iin vira konkurrenter.
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NAGRA

Viirldens fiirsta

KREATIVA MILSTOLPAR.

vinterddck, 1934

dubbade cykeldfick, 1964

helautomatiska dubbelspolsystem fiir

trhdar,1967

robotsystem ftir hantering av trid- och

kabelspolar, 1976

helt biirbara NMT mobiltelefon, 1984

fullstiindiga tillverkningssystem fiir op-

tiska fibrer och optiska kablar, 1984

NMT 900 ficktelefon, 1987

llngsta digitala radiolink mellan fast-

landet och Osebergfflltet i Nordsjiin,

1987

allminna mobiltelefonnit fiir iiverfiiring

av bide tal, text och data,1988

Att vara annorlunda har tvi sidor. Den ena iir PA-

HITTIGHET. Den andra iir MOD.

Inom Nokia ir entrepreniirandan utbredd. Yar och

en fiirviintas att ta ansvar. AlIa fiirvlntas att viga ta nya

grepp. Pihittigheten, finurligheten och utvecklingsviljan

har alltid varit motorn i NOKIA.

De sttirsta kreativa insatserna Nokia giort nigonsin

fir fiirmodligen niir fiiretaget stegvis gick frin papperstill-

verkningen, som biirjade fiir snart 125 ir sedan, till att bli

det hiigteknologiska fiiretag som det iir idag. Hiir fiiljer

nigra av vflra kreativa milstolpar under iren. De giir inte

pfl nigot sitt ansprfik pi att vara fullstdndiga.
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Europas fiirsta

Nordens ftirsta

Fiiregflngare

hingkabelsystem fiir ligspiind eldistri-

bution, 1962

. heltorra tillverkningsprocess fiir plast-

isolerade hiigspiinningskablar, 1976

heldigitala telefonstation, 1982

tillverkning av natriumborhydridliis-

ning, 1985

tillfimpare av aluminium som ledarma-

terial i kraftkablar, 1950

tilldmpare av datorstiidd planering av

mtinsterkort, 1974

trdsliperi, 1865

tillverkning av gummigaloscher, 1898

30 kanalers pulskodmodulerat taliiver-

fiiringssystem, 1969

vi elektrifierar 350 byar i Egypten,

1977-79

MBS-personsiikarsystem som utnyttjar

befintliga trM-rundradiostationer, 1979

positiva datorbildskdrmar med hiigt ut-

vecklad ergonomi, 1982

marknadsledande i Norden pi bassta-

tioner fiir mobiltelefonniitet, 1986

lflngst komna i virlden pi att utnyttja

artiliciell intelligens i datorer ftir iiver-

vakning och drift av telendt, 1988

marknadens genom tiderna minsta och

ldttaste MBS-personsiikare, 1988

fiirsta kompletta utrustningen fiir tele-

transmission pi ett enda kretskort, 1988



Europas fiirsta

Nordens ftirsta

Fiiregflngare

hingkabelsystem fiir ligspiind eldistri-

bution, 1962

. heltorra tillverkningsprocess fiir plast-

isolerade hiigspiinningskablar, 1976

heldigitala telefonstation, 1982

tillverkning av natriumborhydridliis-

ning, 1985

tillfimpare av aluminium som ledarma-

terial i kraftkablar, 1950

tilldmpare av datorstiidd planering av

mtinsterkort, 1974

trdsliperi, 1865

tillverkning av gummigaloscher, 1898

30 kanalers pulskodmodulerat taliiver-

fiiringssystem, 1969

vi elektrifierar 350 byar i Egypten,

1977-79

MBS-personsiikarsystem som utnyttjar

befintliga trM-rundradiostationer, 1979

positiva datorbildskdrmar med hiigt ut-

vecklad ergonomi, 1982

marknadsledande i Norden pi bassta-

tioner fiir mobiltelefonniitet, 1986

lflngst komna i virlden pi att utnyttja

artiliciell intelligens i datorer ftir iiver-

vakning och drift av telendt, 1988

marknadens genom tiderna minsta och

ldttaste MBS-personsiikare, 1988

fiirsta kompletta utrustningen fiir tele-

transmission pi ett enda kretskort, 1988



W

I

q'nP

,}
I

rNor<tp
Box 42037

'." 72672 Stockholm


